
 

 

Philips NULL
Slušalke za računalniške 
igre

40-mm pogonske enote/zaprt 

hrbtni del

Nadušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje na več 
načinov

TAGH401BL
Izboljšano doživetje 

igranja iger
Profesionalna tehnologija prostorskega zvoka Dirac 3D, izjemno lahka zasnova, nastavljiv 
naglavni trak, hladilne poliuretanske ušesne blazinice, spominska pena in 40 mm natančno 
umerjene akustične enote, zagotavljajo izboljšano doživetje igranja iger.

Zelo lahke. Zelo udobne.
• Nastavljiv naglavni obroč za udobno dolgotrajno nošenje
• Udobne blazinice za dolgotrajno nošenje
• Slušalke iz materiala, ki zagotavlja občutek hladu - za največ udobja
• Lahka čezušesna zasnova za dolgotrajnejše udobje med nošenjem

Razburljivo in realistično doživetje igranja iger
• Nastavitev glasnosti za igre ter stikalo za utišanje mikrofona
• Odlična zvočna izolacija zaradi zasnove z akustično neprepustnim hrbtnim delom
• Stikalo za preklop na prostorski zvok Dirac HD in 3D, glasba vas bo povsem obdala
• Intuitivna povezava prek priključka USB



 Nastavljiv naglavni trak

Edinstvena zasnova naglavnega obroča omogoča po 
meri prilagojeno in udobno namestitev. Skupaj z 
možnostjo prilagajanja višine, med nošenjem 
zagotavlja dolgotrajnejše udobje.

Odlična zvočna izolacija

Odlična zvočna izolacija zaradi zasnove z akustično 
neprepustnim hrbtnim delom

Udobne blazinice
Udobne blazinice za dolgotrajno nošenje

Posebna oblika slušalk, ki zagotavlja 
občutek hladu
Slušalke iz materiala, ki zagotavlja občutek hladu in 
nastavljivim kotom.

Lahka čezušesna zasnova

Lahka čezušesna zasnova, prilagodljiv naglavni obroč 
in mehke blazinice, med nošenjem zagotavljajo 
optimalno prileganje ter dolgotrajno udobje.

Enostavno upravljanje

Kabelski daljinski upravljalnik omogoča enostavno 
uravnavanje glasnosti in izklop mikrofona s pritiskom 
na eno samo tipko, kar je priročno tako za ekipne 
računalniške igre kot za spletne sestanke.

Mogočen prostorski zvok

Profesionalna in uveljavljena tehnologija 
prostorskega formata Dirac HD/3D zagotavlja 
neprekosljivo kakovost z natančno prostorsko 
razporejenostjo ter naravno in jasno reprodukcijo 
zvoka.

Povezava prek priključka USB
Intuitivna povezava prek priključka USB
TAGH401BL/00

Specifikacije
Zvok
• Akustični sistem: Zaprt
• Tip magneta: Neodim
• Impedanca: 32 Ohm
• Premer zvočnika: 40 mm
• Največja vhodna moč: 20 mW
• Občutljivost: 102 dB
• Tip: dinamičen
• Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz

Povezljivost
• Dolžina kabla: 2,5

Priročnost
• Regulacija glasnosti
• Stikalo za izklop mikrofona

Dodatna oprema
• Priloženo: vodnik za hiter začetek

Zasnova
• Barva: Črna
• Slog nošenja: Naglavni trak

Dimenzije izdelka
• Teža: 0,25 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Škatla
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

19,5 x 24 x 7,5 cm
• Bruto teža: 0,45 kg
• Neto teža: 0,25 kg
• Teža embalaže: 0,2 kg
• EAN: 48 95229 11928 4

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 24
• Outer carton (L x Š x V): 53 x 44,5 x 54,2 cm
• Bruto teža: 14,46 kg
• Neto teža: 6 kg
• Teža embalaže: 8,46 kg
• Številka GTIN: 1 48 95229 11928 1

Notranja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Inner carton (L x Š x V): 25 x 21,2 x 24,5 cm
• Bruto teža: 1,59 kg
• Neto teža: 0,75 kg
• Teža embalaže: 0,84 kg
• Številka GTIN: 2 48 95229 11928 8
•
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